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PIANO MUSIC 432 HZ –
KRZYSZTOF LORENZ
Cena

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Kod EAN

5902188071887

Opis produktu
PIANO MUSIC 432 HZ – KRZYSZTOF LORENZ MP3
1. Subtelnie wspominam 432 hz 2:46
2. Twoja radość w ciszy 432 hz 4:59
3. Pamięć przeszłości odeszła 432 hz 3:51
4. Zamyślenie się zatrzymało 432 hz 4:03
5. Jesteś moim światem 432 hz 3:01
6. Mówiłem Ci już 432 hz 3:31
7. Bez Ciebie nie istnieję 432 hz 3:18
8. Miejsce zawsze dla Ciebie 432 hz 3:00
9. Zatańcz dla mnie 432 hz 2:24
10. Przytulam głęboko 432 hz 2:48
11. Spojrzeniem Ciebie wołam 432 hz 2:06
12. Czas nie słucha 432 hz 3:40
13. Na granicy marzeń 432 hz 3:09
14. Samotność nie woła 432 hz 3:25
15. Na zawsze już wiem 432 hz 3:09

Całkowity czas nagrań: 49 minut
JEŚLI CHCESZ NABYĆ TĘ MUZYKĘ NA CD - KLIKNIJ
Muzyka: Krzysztof Lorenz
Najpiękniejsza w muzyce jest subtelność jaką może ona wyrazić. Wznosząca głębia duszy artysty zatrzymuje czas. Tak działa
Piano Music Krzysztofa. Czas jakby przestaje istnieć – zatrzymują się wszystkie zegary świata. Doświadczanie staje się
wyjątkowe. Piękno harmonii, subtelnej delikatności kreuje cenne chwile, które pozostają już na zawsze w pamięci. Muzyka jest
poza granicami czasu i zawsze uderzy w najczulszy punkt duszy swoim pięknem, wrażliwością i wyjątkowością. Jak płomień
chwilą światła rozświetla mrok tak Piano Music Krzysztofa pozostawia ślad w pamięci serca.
Krzysztof Lorenz – muzyk, kompozytor, multiinstrumentalista. Tworzy muzykę filmową, relaksacyjną i terapeutyczną. Jest
propagatorem Germańskiej Medycyny. W niej znalazł harmonię, ład i łagodność Natury. Wszystko, co Natura uruchamia w
ludzkim organizmie jest sensowne i celowe. Podobnie, jak i każda nuta w utworach Krzysztofa, jest przemyślana i na swoim
miejscu. Jak i Natura pomaga każdemu z nas, by żył, tak i Muzyka Sfer autorstwa Krzysztofa Lorenza, pełni taką rolę. Pomaga
zobaczyć jasne strony życia, przynosi radość, podnosi na duchu. Każdy może w jego muzyce dostać potrzebne mu wsparcie,
spokój, harmonię. Słuchając tej wspaniałej muzyki każdy może poczuć się wyjątkowo, spokojny, zrelaksowany, zdrowy. To
muzyka, która zmienia energię naszego organizmu, podnosi jego wibracje. To zaś umożliwia wejście na wyższy poziom
świadomości. Stan Świadomości jest Stanem Życia.
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Krzysztof Lorenz na co dzień jest terapeutą Germańskiej Medycyny w Kwantomed. Jego pracę można poznać na stronie
www.kwantomed.pl oraz na YouTube: Kwantomed TV.
Muzyka strojona na częstotliwości 432 Hz jest bardziej harmonizująca z ludzką naturą. Ta częstotliwość to głębsze rozluźnienie
i działanie bodźców dźwiękowych, dzięki którym organizm się znacznie szybciej regeneruje. Bardziej naturalne i mniej
„agresywne” dźwięki na tym poziomie okazują się wspaniałą możliwością podnoszenia energii życiowej do właściwego
poziomu. Warto, więc powrócić do pierwotnej tajemnicy ludzkiej natury, dzięki której życie stanie się głębiej doświadczanym
szczęściem i radością.

International Organization for Standardyzation (ISO) powstała w 1947 roku. Zajmuje się standaryzacją (ujednoliceniem)
różnych dziedzin życia do chwili obecnej. W 1953 roku ISO przyjęło częstotliwość stroju muzycznego na poziomie 440 Hz. Od
tamtego czasu jest to standard. Jednak żyjąc w dobie „powrotu do natury” coraz częściej okrywa się oddziaływanie tej wibracji
na ludzki organizm na poziomie energetycznym. Okazuje się bowiem, że nie do końca jest ono pozytywne. Wrażenia
estetyczne oddziaływania muzyki może są wyrazistsze i tworzą wysoką jakość, jednak natura ludzkich komórek nie do końca
zdaje się to akceptować. Poziom stroju muzycznego przed standaryzacją ISO wynosił 432 Hz i – jak się okazuje – jest bardziej
„przyjazny” komórkom ciała fizycznego.
Notka prawna:
Muzyka zawarta w tym projekcie jest zwolniona z opłat ZAIKS, STOART oraz innych OZZ wymagających opłat. To muzyka bez
abonamentu. Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do nagrań zawartych na tej płycie należą do VICTOR 11 i mogą być za
zgodą Wydawnictwa zwolnione z opłat i do publicznego odtwarzania. Za pisemną zgodą Wydawnictwa VICTOR 11 może być
dowolnie wykorzystywana w miejscach publicznych z wyłączeniem zastosowań komercyjnych (brak możliwości kopiowania i
dalszej odsprzedaży).
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